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12432102100254107
ام  (31.5x2)ف سعة .ك (33/11)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل محطة ثانوية 

في أي في ناحية المدحتية

تكميلية 

2011
5,000,000,0002,400,000,000

قمة المشاريع الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة والباسقات 

للمقاوالت العامة المحدودة وشركة سامي رزوقي طوبجي للمقاوالت 

العامة المحدودة
1,237,853,670495,141,468495,100,000

22432102100256107
ام  (31.5x2)ف سعة .ك (33/11)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل محطة ثانوية 

(محطة االمام  )في أي في ناحية االمام 

تكميلية 

2011
5,000,000,000596,371,001

قمة المشاريع الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة والباسقات 

للمقاوالت العامة المحدودة وشركة سامي رزوقي طوبجي للمقاوالت 

العامة المحدودة
2,373,494,756949,397,902949,300,000

32432102100258107
ام  (31.5x2)ف سعة .ك (33/11)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل محطة ثانوية 

الشوملي/ في أي في منطقة خيكان 

تكميلية 

2011
5,000,000,0001,153,800,000

قمة المشاريع الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة والباسقات 

للمقاوالت العامة المحدودة وشركة سامي رزوقي طوبجي للمقاوالت 

العامة المحدودة
341,084,156136,433,662136,400,000

42432102100260107

من محطة   (قابلوات) (ف. ك33)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل مصدر تغذية جهد 

 11/33)لتغذية محطة القاسم القديمة جهد  (ف. ك11/33/132)الهاشمية جهد

(ف.ك

88,297,00035,318,80035,300,000واحة الصقر للمقاوالت العامة المحدودة2013990,000,000610,000

52432102100261107

أبراج مع )مفرد  (ف. ك33)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل مصدر تغذية جهد 

لتغذية محطة المدحتية ( ف. ك11/33/132)من محطة الهاشمية جهد  (قابلوات

(ف. ك11/33)القديمة جهد 

20133,200,000,000554,435,710
برج بابل للمقاوالت العامة المحدودة وانشاءات الطاقة للمقاوالت 

العامة المحدودة
623,618,000249,447,200249,400,000

344,000,000137,600,000137,600,000االلفة للمقاوالت العامة المحدودة20124,896,000,000610,000في  منطقة سيف سعد  وتفرعاته (30شارع )فتح الشارع المحيط62432103010638105

1,229,500,000491,800,000491,800,000اميم للمقاوالت العامة المحدودة20124,700,000,000380,884,000(20 و30)الطريق الحولي لمدينة القاسم 72432103010641105

تصميم وتنفيذ تقاطع مجسر االم82432103010840105
تكميلية 

2011
2,690,910,9501,076,364,3801,076,300,000الدانوب للمقاوالت العامة المحدودة18,639,000,0001,917,075,680

92432103010841105
شارع )مسيب _ انشاء جسر سيارات على نهر المشروع في المسيب لشارع بغداد 

 الجيالوية17 م105/2على القطعة المرقمة (60
268,631,250107,452,500107,400,000شهد الحضارة للمقاوالت العامة المحدودة20133,500,000,000163,865,063

HQ construstion ltd632,133,000252,853,200252,800,000شركة اتش كيو كونسر لالنشات  20137,000,000,000610,000اكمال االعمال المتبقية لبناية محافظة بابل الجديدة102432104010248115

116,705,40046,682,16046,600,000الحضارة الجديدة للمقاوالت العامة المحدودة20121,600,000,000610,000 في الوحدات االدارية4انشاء بناية قاطع مرور عدد 112432104010249124

88,026,40035,210,56035,200,000مروج الوسط للمقاوالت العامة المحدودة2013200,000,000610,000انشاء قاعة انتظار في مديرية مرور بابل122432104010251227

2432104040667

في عموم  (29)عدد /  تجهيز ونصب وحدات مجمعة 

-قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -مركز الحلة  )المحافظة 

( قضاء المحاويل 

850835204.961

137,286,42154,914,56854,900,000العلياء للمقاوالت العامة المحدودة20081,266,608,000610,000المحاويل/3م200نصب وتجهيز وحدات مجمعة سعة 132432104040667104

1420107,300,000,000210,477,287نصب مجمعات ماء مختلفة السعات عدد 142432104040667104

/ شركة البالد للمقاوالت العامة المحدودة  50077000

/  شركة البالد للمقاوالت العامة المحدودة 145428100

 الخالص الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة121231739
316,736,839126,694,736126,600,000

152432104040667104
كم في منطقة 15ساعة مع شبكة بطول /3م200تجهيز و نصب مجمع ماء سعة 

الملتهبة
162,009,60064,803,84064,800,000الدقة القصوى للمقاوالت العامة المحدودة20101,515,000,000107,957,115

162432104040667104
كم في الحلة و  (15)ساعة مع شبكة بطول  / 3 م200تجهيز و نصب مجمع ماء 

الغزالي/ حراكصة/ نواحيها 
181,119,86472,447,94672,400,000الدقة القصوى للمقاوالت العامة المحدودة20101,515,000,000105,392,675

172432104040667104
كم في الحلة و  (15)ساعة مع شبكة بطول  / 3 م200تجهيز و نصب مجمع ماء 

عمران الزنبور/ نواحيها 
178,825,60071,530,24071,500,000الدقة القصوى للمقاوالت العامة المحدودة20101,515,000,000105,042,800

186,471,87074,588,74874,500,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة20111,000,000,000113,747,841انشاء احواض تغطيس لمشاريع ومجمعات الماء لمديرية ماء بابل182432104040667104

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع14,111,608,000643,227,717

9,800,0003,920,0003,900,000الغدير المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة20111,700,000,000610,000سا/ 3م200تجهيز ونصب مجمع ماء الخشخشية سعة 192432104040668104

السدة/ ساعة في ااالحميد /3م500تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 202432104040670104
تكميلية 

2011
187,697,50075,079,00075,000,000المربع للمقاوالت العامة المحدودة5,200,000,0001,320,000,000

2016اخلطة االسستثمارية للمشاريع املستمرة حملافظة بابل لعام 
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2016اخلطة االسستثمارية للمشاريع املستمرة حملافظة بابل لعام 

ساعة في صدر الخميسية/3م500تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 212432104040671104
تكميلية 

2011
886,330,000354,532,000354,500,000العراقية- ايكو االيطالية 5,200,000,000610,000

الشوملي/ ساعة في الظلمية /3م500تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 222432104040673104
تكميلية 

2011
225,782,40090,312,96090,300,000باب الخير للمقاوالت العامة المحدودة2,000,000,000137,727,264

2432104040674
  ) في 16/  تجهيز ونصب وحدات مجمعة عدد

(المسيب,المحاويل,الهاشمية,الحلة
368006786.943

486,260,800194,504,320194,500,000المربع للمقاوالت العامة المحدودة20124,005,000,0001,132,075,476ساعة في الرارنجية والهميسانية/3م500تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 232432104040674104

21,983,8938,793,5578,700,000العنكوشي للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,000610,000ساعة/3م200مجمع ماء البو اسماعيل 242432104040674104

66,842,31526,736,92626,700,000كابليك لبنان ش م ل20121,500,000,0001,000,000,000ساعة/3م200 سعة 5مجمع ماء المهناوية قرية 252432104040674104

121,452,55048,581,02048,500,000كابليك لبنان ش م ل20121,500,000,000950,000,000ساعة/3م200مجمع ماء الزبار سعة 262432104040674104

218,444,38187,377,75287,300,000كابليك لبنان ش م ل20121,691,000,000796,922,400سا/3 م200مجمع ماء قرية البو عزيز 272432104040674104

573,346,850229,338,740229,300,000الغدير المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة20121,655,000,000610,000ساعة/3م200مجمع ماء الحسينية والبو جساس سعة 282432104040674104

95,273,60038,109,44038,100,000خيرات السليم للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00058,116,896تأهيل مجمعات292432104040674104

540,705,143216,282,057216,200,000الغدير المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,000483,530,235ساعة في البور في النيل/3م200انشاء مجمع ساعة 302432104040674104

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع13,851,000,0004,421,865,007

697,437,725278,975,090278,900,000اشعة المشراق الهندسية المتحدة للمقاوالت المحدودة20135,000,000,0002,150,000,000س لقرية برنون/ 3 م500تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 312432104040676104

102,759,80041,103,92041,100,000الغدير المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة20131,650,000,00046,006,078س لقرية جناجة/ 3 م200تجهيز ونصب مجمع ماء سعة 322432104040677104

552,260,750220,904,300220,900,000لؤي كريم عمران وشركاؤه للمقاوالت العامة تضامنية20133,000,000,000584,709,095عمل تمديدات مجاري امطار في مناطق مختلفة من محافظة بابل332432104050337113

36,020,00014,408,00014,400,000سما المروج للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000610,000مالعب بثيل صناعي في الحلة342432104090842105

2010632,500,000161,775,117تاهيل قاعة حمزة نوري الرياضية المغلقة352432104090843118
شركتي الغياث للمقاوالت العامة المحدودة والدقة القصوى للمقاوالت 

العامة المحدودة
265,205,110106,082,044106,000,000

362432104120145104
, مضخات شب , أجهزة كلور, مضخات بطاقات مختلفة )تجهيز مواد ومعدات 

(.وغيرها
369,600,000147,840,000147,800,000مالك الشرق للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة20135,250,000,000225,456,000

198,400,00079,360,00079,300,000البهجة للوكاالت التجارية المحدودة20113,000,000,000114,314,000شراء جهاز قسطرة القلب372432104120146114

medica436,977,800174,791,120174,700,000  رؤ20135,250,000,000مرجان التخصصي. تجهيز ونصب وبناء وحدة رنين ومفراس حلزوني في م382432104120149114

4,440,450,0001,776,180,0001,776,100,000الرضوان العامة201314,518,000,000610,000تجهيز اليات تخصصية392432104120355113

00شركة الصمود للصناعات الفوالذية20115,000,000,000610,000شراء اليات للمؤسسات البلدية402432104120356105

2432104120359
في مركز  (22)عدد /  تجهيز اليات لديوان محافظة بابل 

الحلة
3434035.584

158,239,53663,295,81463,200,000شركة وادي الغراي للتجارة العامة والوكاالت التجارية المحدودة12010712,510,000120,657,646شراء معمل كونكريت عدد 412432104120359115

158,239,53663,295,81463,200,000شركة وادي الغراي للتجارة العامة والوكاالت التجارية المحدودة12010920,000,00048,263,058ساعة عدد / 3.50شراء معمل مزج الحصى الخابط بطاقة 422432104120359115

158,239,53663,295,81463,200,000شركة وادي الغراي للتجارة العامة والوكاالت التجارية المحدودة22010690,000,000120,657,646 ميكا عدد 1شراء مولدة تشغيل المعامل سعة 432432104120359115
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2016اخلطة االسستثمارية للمشاريع املستمرة حملافظة بابل لعام 

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع2,322,510,000289,578,351

1,856,000,000742,400,000742,400,000الشركة العامة لصناعة السيارات20135,000,000,000610,000تجهيز سيارات اطفاء لجميع االقضية والنواحي442432104120363127

20132,000,000,000226,029,400stup consultants prt555,810,000222,324,000222,300,000(ابي غرق,الكفل )دراسة وتصاميم المجاري لمدن 452432104130259113

20134,000,000,000226,029,400stup consultants prt1,000,458,000400,183,200400,100,000(النيل , االمام , المشروع , المحاويل )دراسة وتصاميم المجاري لمدن 462432104130261113

20132,000,000,000610,000stup consultants prt555,720,000222,288,000222,200,000(الطليعة , الشوملي )دراسة وتصاميم المجاري لمدن 472432104130262113

20122,000,000,00023,784,022تصاميم واستشارات482432104130263112
 25000000/  المكتب االستشاري الهندسي فرع بابل 7500000

المكتب االستشاري الهندسي لنقابة المهندسين فرع بابل
32,500,00013,000,00013,000,000

2432104130265

في  (6)عدد /  اعداد الدراسات والمصادقة على التصاميم 

قضاء - قضاء المسيب -مركز الحلة  )عموم المحافظة 

مرحلة اولى (قضاء المحاويل - الهاشمية 

383640.584

120,000,00048,000,00048,000,000مباني الشرق لالستشارات الهندسية2011500,000,000610,000تصماميم بناية مديرية بلديات بابل492432104130265112

268,884,000107,553,600107,500,000شركة ايمن سازة فدك االيرانية2,400,000,000610,000التكميليةاعداد دراسات وتصاميم والمصادقة عليها واالستشارات والتصاميم القطاعية502432104130265112

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع2,900,000,0001,220,000

201315,000,000,000915,000,000تصاميم واستشارات ودراسات512432104130266112

 شركة ارض الهندسة والتخطيط للمقاوالت 97250000

 tame international 205000000/ واالستشارات الهندسية 

engineering and management /consultants 

 Mantrid {MLA} ائتالف شركة 1183468800

lnternational

1,485,718,800594,287,520594,200,000

204,960,00081,984,00081,900,000كزينه لالستشارات الهندسية20121,500,000,000125,025,600تحديث التصميم االساسي لمدينتي االسكندرية والمدحتية522432104130268123

532432104131897105
 24/118775 و 24/11874 ثالثة في حي النسيج  على القطع 5متنزهات عدد 

 ورابع في سيف سعد وخامس في سيد عبد الكريم طاووس24/11876و 
56,874,58422,749,83422,700,000بريق الدالل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة20123,500,000,00034,693,496

128,268,00051,307,20051,300,000التراث العريق للمقاوالت العامة المحدودة20122,500,000,00078,243,480انشاء متنزها منطقة الكرامة بامتداد الضغط العالي542432104131899105

154,433,88861,773,55561,700,000انشاءات البصرة للمقاوالت العامة المحدودة2010481,908,78061,000,000(الناصرية)صف مع مجموعة صحية في السدة6بناء جناح 552432105070291101

28506041.584/ صف طابق واحد وطابقين عدد4 بناء جناح 2432105070292

22,744,4359,097,7749,000,000هندسة النبع للمقاوالت العامة المحدودة2012185,000,00034,785,512االمام- صف طابقية لمدرسة االندلس المحاويل4بناء جناح 562432105070292101

25,775,50010,310,20010,300,000سما الضرغام للمقاوالت العامة المحدودة2012185,000,000610,000قرية البو عكة-الطلبعة- صف طابقين لمدرسة الوفاء 4بناء جناح 572432105070292101

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع370,000,00035,395,512

32,105,15712,842,06312,800,000هندسة النبع للمقاوالت العامة المحدودة2012250,000,00032,130,990 صف طابقين العدادية اسماء المحاويل الحي العسكري6بناء جناح 582432105070294101

100,913,00040,365,20040,300,000روعة التقدم للمقاوالت العامة المحدودة2013415,000,0002,144,913وحدات وسياج لمدرسة التهجد (6) صف مع مجموعة صحية 6بناء جناح 592432105070299101

20133,500,000,0001,154,053,510انشاء معمل تنقية البذور602432101040203122
ريم البر للتجارة والمقاوالت العامة والنقل العام والميثم للمقاوالت 

العامة المحدودة
1,451,283,000580,513,200580,500,000

137,032,20454,812,88254,800,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20121,850,000,00062,692,233والرئيسي1, 7العكير شاخة 6124321030113164111

94,094,00037,637,60037,600,000خيرات الحجاز للمقاوالت العامة المحدودة2220121,176,000,00057,397,340طريق زبيدي شاخه 6224321030113165111

43,120,00017,248,00017,200,000اتحاد االبراج للمقاوالت العامة المحدودة20121,250,000,00026,303,200 كم5طريق ابو شعير 6324321030113167111

201210,000,000,000610,000مدحتية مرحلة اولى وطريق العلوية مريم- طريق الزائرين حلة 6424321030113168111
الرؤيا العراقية للمقاوالت العامة المحدودة واتحاد االبراج للمقاوالت 

العامة المحدودة وقلعة القاضي للمقاوالت العامة المحدودة
61,275,00024,510,00024,500,000
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130,258,60052,103,44052,100,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,00079,457,746طريق المكينة6524321030113169111

107,788,30043,115,32043,100,000المجموعة الذهبية للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,00065,750,863تطوير وتاهيل مراب الصوب الصغير662432103030402199

20083,930,646,190610,000نجف/ االعمال الغير منجزة لمشروع الجزرة الوسطية لطريق حلة 6724321030407163105
قصر الشرق للمقاوالت العامة المحدودة وأسوار البناء للمقاوالت 

العامة المحدودة
1,675,220670,088600,000

2432103070605

 )في عموم المحافظة  (6)عدد /  تجهيز منظومة اتصاالت 

قضاء - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -مركز الحلة 

(المحاويل 

9509615.584

208,180,58083,272,23283,200,000مجموعة وحدة االعمار الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20071,307,356,9000تجهيز اجهزة وفحص مواد عامة لنقل بدالة الطيارة  الى الموقع الجديد682432103070605103

126,725,00050,690,00050,600,000الشركة العامة لصناعة السيارات1,737,632,000610,000التكميلية(البنى التحتية لمشروع الهواتف الالسلكية )االعمال التكميلية 692432103070605103

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع3,044,988,900610,000

24321030902107
مركز  )في عموم المحافظة  (42)عدد /  تبليط الشوارع 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
74818610.264

318,155,920127,262,368127,200,000عسقالن للمقاوالت العامة المحدودة20073,029,001,00091,500,000الحلة/ شارع االكرمين / االعمال المتبقية من شركة العلمين والحدة 7024321030902107105

201115,000,000,000502,810,535(تنفيذ مباشر ) كم 35طريق ياحسين بطول 7124321030902107105
 شركة الكنانة للمقاوالت العامة 216559980/ تنفيذ مباشر 

المحدودة
216,559,98086,623,99286,600,000

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع18,029,001,000594,310,535

24321030902109
حي     في 54/   تبليط واكساء وصب الشوارع عدد

(المحاويل ,الهاشمية,المسيب,الحلة )
45772.6785.584

603,360,000241,344,000241,300,000االكتمال الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000281,033,100تاهيل وترصيف شوارع متفرقة في االقضية والنواحي7224321030902109105

72,320,00028,928,00028,900,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة2012990,000,00044,115,200تبليط الشارع الفاصل بين حي الكرامة وحي السالم وشوارع في حي الكرامة7324321030902109105

65,850,58326,340,23326,300,000الوتد الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة2012907,000,00040,168,856تبليط شوارع في حي الزهراء7424321030902109105

73,411,45029,364,58029,300,000روعة التقدم للمقاوالت العامة المحدودة2012639,000,00044,780,985تبليط شوارع حي االمير وحي الصدر الثانية7524321030902109105

62,185,25024,874,10024,800,000المنهل الصافي للمقاوالت العامة المحدودة2012767,000,00023,856,490تبليط شوارع في حي الحكيم7624321030902109105

106,611,78242,644,71342,600,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20121,069,000,000610,000 م2000تبليط شوارع حي التحدي 7724321030902109105

192,400,09976,960,04076,900,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20121,122,000,000610,000تبليط شوارع في حي الشهداء7824321030902109105

47,142,00018,856,80018,800,000الرؤيا العراقية للمقاوالت العامة المحدودة2012663,000,000610,000 ضمن حي النصر والسالم875 بطول 20تبليط شوارع 7924321030902109105

20124,000,000,000610,000 تأهيل و تبليط الشوارع الرئيسية في الحامية8024321030902109105
شركتي ركن الرخاء للمقاوالت العامة المحدودة وابناء الحلة 

للمقاوالت العامة المحدودة
76,367,05030,546,82030,500,000

8124321030902109105
الجديدة, النزيزة, المغيصة, الشيوخ, البو حمدان, )صب شوارع المدينة القديمة 

المسيب (السكك
54,006,81621,602,72621,600,000زهرة المنسة للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000610,000

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع13,157,000,000437,004,630

110,151,60044,060,64044,000,000كرماء الغربية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000113,705,952انشاء مخازن التجهيزات الزراعية822432101110106122

189,903,50075,961,40075,900,000الوهاج المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20124,000,000,000115,841,135ترصيف شوارع حي مصطفى راغب8324321030902111105

8424321030902112105
-  من تقاطع مشتل الطهمازية الى طريق حلة 80انشاء الجزء المتبقي من شارع 

كربالء مع تفرعاته
1,058,453,750423,381,500423,300,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20128,500,000,00086,985,848
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429,529,120171,811,648171,800,000صقور العراق للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000262,012,763اكساء شارع رئيسي في حي االمير مع تنفيذ حديقة وسطية وقالب جانبي8524321030902113105

722,994,810289,197,924289,100,000اضواء الباسم للمقاوالت العامة المحدودة20122,500,000,00061,000,000بلدية الهاشمية / (جزء منه غير مستملك )مستشفى / تبليط شارع محكمة 8624321030902114105

87,671,29835,068,51935,000,000الشعاب للمقاوالت العامة المحدودة20121,400,000,00053,479,492اكساء وترصيف الطرق الداخلية في مركز قضاء الهاشمية8724321030902117105

768,846,260307,538,504307,500,000لؤي كريم عمران وشركاؤه للمقاوالت العامة تضامنية20128,000,000,000610,000تاهيل جزرات وسطية في قضاء المركز8824321030902118105

610,677,964244,271,186244,200,000واحة الصقر للمقاوالت العامة المحدودة20134,000,000,000610,000 وردية10 في م 37 و 36فتح وتأهيل شوارع في افراز 8924321030902123105

9024321030902124105
فتح وتسوية شوارع وفرش حصى خابط ورش برايمكوت لشوارع حي المشتل 

 وحي الفاروق وحي النور وملحقه2/  وحي الجوادين 1/وحي الجوادين 
151,000,00060,400,00060,400,000ابراج اليقين للمقاوالت العامة المحدودة20131,100,000,00052,734,256

168,254,94267,301,97767,300,000صدى الذكريات للمقاوالت العامة المحدودة20131,000,000,000102,635,515فتح وتسوية شوارع وفرش حصى خابط ورش برايمكوت في بلدية ابي غرق9124321030902125105

9224321030902129105
فتح وتسوية شوارع وفرش حصى خابط ورش برايمكوت في كافة االحياء التي لم 

يتم شمولها باعمال الحصى الخابط
245,500,00098,200,00098,200,000االلفة للمقاوالت العامة المحدودة20136,000,000,000610,000

145,856,01258,342,40558,300,000تصاميم بغداد للمقاوالت العامة المحدودة5020132,100,000,00088,972,167*18 بابعاد 3/انشاء مخازن عدد 932432101110503122

9424321030902131105
 ( اسكندريه وحي الشهداء 8م- 5- افراز  )فتح وتسوية شوارع في االسكندرية 

وفرش حصى خابط ورش البرايمكوت
88,490,07035,396,02835,300,000المنهل الصافي للمقاوالت العامة المحدودة2013975,000,00053,978,943

9524321030902132105
فتح وتسويه شوارع وفرش حصى خابط ورش برايمكوت في حي عدنان وحي 

الحسين وحي الزهراء وحي االوقاف
39,668,83515,867,53415,800,000خيرات الحجاز للمقاوالت العامة المحدودة2013930,000,00024,197,989

120,384,40048,153,76048,100,000نسيم الكاظمية للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة2013750,000,00073,434,484فتح وتسوية شوارع في حي  الزهراء وحي الصدر وحي االمير9624321030902133105

9724321030902135105
حي , حي المصطفى , حي العسكري  )تأهيل شوارع وازقة في االسكندرية 

وفرش حصى خابط  (حي المصطفى الثاني , حي الزهراء , حي النصر , االنتصار 

ورش بيرايمكوت

875,760,600350,304,240350,300,000الحداثة الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20131,625,000,000402,476,231

9824321030902137105
فتح وتسوية شوارع باطوال واعراض مختلفة مع فرش حصى خابط ورش 

البرايمكوت
137,341,94254,936,77754,900,000حضارة الكفل للمقاوالت العامة المحدودة2013750,000,000610,000

136,707,77254,683,10954,600,000ام الحضارات للمقاوالت العامة المحدودة552013775,000,000197,581,086, 41فتح وتسوية شوارع وفرش حصى خابط ورش برايم كوت الفراز 9924321030902138105

142,140,00056,856,00056,800,000قصر الرمال للمقاوالت العامة المحدودة182013750,000,00086,705,400, 16, 14فتح وتسوية شوارع وفرش حصى خابط ورش برايم كوت الفراز 10024321030902139105

10124321030902141105
انشاء ارصفة مقرنصة مع قالب جانبي للشارع التجاري والبو سبتي والفروع 

الرابطة
125,765,50050,306,20050,300,000التراث العريق للمقاوالت العامة المحدودة20131,550,000,00076,716,955

96,125,00038,450,00038,400,000الغدوة للوكاالت التجارية المحدودة للمقاوالت2013833,118,000610,000تجهيز اليات تخصصية لمديرية اتصاالت بابل1022432103120303103

2432103131808

الحلة ) في33 انشاء متنزهات وحدائق عدد

/ مع نافورة مركزية عدد (الهاشمية,المحاويل ,المسيب,

في الحلة1

8273.830.584

52,168,99020,867,59620,800,000صقور العراق وروعة التنفيذ للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00031,823,084انشاء نافورة مركزية في الحلة1032432103131808105

99,021,58739,608,63539,600,000ركن االخاء للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00075,503,960انشاء متنزه في البكرلي1042432103131808105

106,370,70042,548,28042,500,000ركن االخاء للمقاوالت العامة المحدودة2012600,000,000610,000انشاء متنزه امام حسينية االمام الباقر في نادر الثالثة1052432103131808105

2012500,000,000610,000 حي الزهراء17 م 3/91انشاء متنزه على القطعة المرقمة 1062432103131808105
ركن االخاء للمقاوالت العامة الحدودة وابناء الحلة للمقاوالت العامة 

المحدودة
182,237,20072,894,88072,800,000

64,594,50025,837,80025,800,000معمار الحضارة للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000610,000(حي الضباط وحي االسكان)تاهيل اشرطة خضراء في الحلة 1072432103131808105

43,558,16017,423,26417,400,000ابناء الحلة للمقاوالت العامة المحدودة2012350,000,00026,570,478انشاء متنزه خلف زراعة بابل1082432103131808105

84,526,20033,810,48033,800,000الينبوع االخضر للمقاوالت العامة المحدودة2012140,700,00043,414,432بلدية الشوملي/  الشوملي 36/ تكملة متنزه الشوملي الكبير على القطعة 1092432103131808105

113,686,17045,474,46845,400,000بريق الذهب للمقاوالت العامة المحدودة2012265,400,000610,000بلدية ابي غرق/ انشاء متنزه حي الحسين الرئيسي 1102432103131808105
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123,142,40049,256,96049,200,000الينبوع االخضر للمقاوالت العامة المحدودة2012158,800,00066,440,224بلدية الشوملي / 17 م 10/ 161انشاء حديقة على القطعة 1112432103131808105

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع5,014,900,000246,192,177

182,665,47073,066,18873,000,000قصر الرمال للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,000610,000تطوير مدخل السدة من جهة حي الزهراء1122432103131810105

75,360,43530,144,17430,100,000الطريق االمين للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000610,000انشاء الشريط االخضر المحاذي لطريق حلة ديوانية مجاور المعارض1132432103131811105

201221,750,000,0001,257,036,223نجف/ تنفيذ مدخل حلة 1142432103131812105

ناعور بغداد للمقاوالت العامة المحدودة الهوسر للمقاوالت العامة 

المحدودة شفرة الصمت للمقاوالت العامة المحدودة ضفاف األمل 

للمقاوالت العامة المحدودة
2,060,715,120824,286,048824,200,000

1,700,636,575680,254,630680,200,000الخربيط للمقاوالت العامة المحدودة201212,000,000,000610,000ديوانية/ انشاء مدخل حلة 1152432103131813105

126,234,05050,493,62050,400,000زهرة الغانم للمقاوالت العامة المحدودة587,860,450610,000التكميليةالمحاويل/ رفع انقاض واعادة بناء بلدية المحاويل11624321040101135105

81,831,25032,732,50032,700,000سنا العمارة للمقاوالت العامة المحدودة2013750,000,00049,917,063 هور حسين16م41/1160انشاء قسم بلدي على القطعة المرقمة 11724321040101138105

240,889,76096,355,90496,300,000مجموعة الشاهين للمقاوالت العامة المحدودة2013750,000,00032,366,112 الدبال4م6/1935انشاء قسم بلدي في حي االمير على جزء من القطعة المرقمة 11824321040101139105

648,038,620259,215,448259,200,000ضفاف النهرين الشرقية للمقاوالت العامة المحدودة201018,984,000,000610,000انشاء بناية مجلس المحافظة11924321040101140115

104,999,60041,999,84041,900,000الحبوة للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00064,049,756بناية مديرية شؤون عشائر بابل12024321040101147127

12124321040101154110
لمديرية الموارد المائية في محافظة / انشاء بنايه في مركز المديريه بثالثة طوابق 

حلة/ بابل
58,658,72523,463,49023,400,000السالم العالمية للمقاوالت العامة المحدودة764,750,000610,000التكميلية

228,046,08691,218,43491,200,000خيرات تاج الفرات للمقاوالت العامة المحدودة2013788,000,00081,552,974انشاء بناية مركز مجاري الهاشمية12224321040101181113

34,643,00013,857,20013,800,000وادي عكاب للمقاوالت العامة المحدودة2013138,000,00021,132,230انشاء بناية ادارة المخازن في المعميرة12324321040101183113

114,113,40045,645,36045,600,000الوفاق الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة2013773,000,00069,609,174انشاء بناية مركز الشوملي12424321040101184113

73,538,80029,415,52029,400,000مرسى االبداع للمقاوالت العامة المحدودة20133,300,000,00044,858,668(مركز الطليعة + مركز عوفي ) 2/انشاء مركز شرطة عدد 1252432104010308127

1262432104010502127
اسكندرية وسيطرة المالح  (77)انشاء مسقفات لمداخل السيطرات سيطرة 

وسيطرة الوردية وسيطرة النيل وسيطرة مدخل المسيب
86,747,00034,698,80034,600,000المرفال للمقاوالت العامة المحدودة20114,000,000,00052,915,670

100,054,08840,021,63540,000,000سلم االيمان للمقاوالت العامة المحدودة20122,500,000,00061,032,994تنفيذ بناية مديرية جنسية بابل1272432104010710134

142,258,75056,903,50056,900,000 الماليزية2013350,000,000610,000FN communication SDN. BHDانشاء بناية مشروع البطاقة الوطنية في دائرة االحوال في ناحية االمام1282432104010716134

2432104020514
مركز  )في عموم المحافظة  (5)عدد / بناء مراكز صحية 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -الحلة 
596465.584

1292432104020514114
بديل اجور شحن االجهزة / قرية الليلي  / انشاء مركز صحي فرعي المهناوية 

الطبية
92,628,08537,051,23437,000,000شركة االبرار للمقاوالت العامة المحدودة284,798,650610,000التكميلية

92,628,08537,051,23437,000,000شركة االبرار للمقاوالت العامة المحدودة313,185,250610,000التكميليةبديل اجور شحن االجهزة الطبية/ انشاء مركز صحي فرعي جامعة بابل 1302432104020514114

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع597,983,9001,220,000

56,625,00022,650,00022,600,000تاج الخوالد للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,000610,000هدم وبناء مركز صحي الباج الشمالي جرف الصخر1312432104020515114

635,629,819254,251,928254,200,000الغسق للمقاوالت العامة المحدودة20123,850,000,000577,101,892انشاء مركز تخصصي لطب االسنان1322432104020615114

9,942,0003,976,8003,900,000السنايا للمقاوالت العامة المحدودة20132,100,000,00094,755,570 هدم واعادة بناء صاالت عمليات في مستشفى االسكندرية1332432104020827114

1,103,938,560441,575,424441,500,000الفاو الهندسية العامة201230,000,000,0001,300,081,239(مرحلة اولى)انشاء بيوت واطئة الكلفة 1342432104030205115
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2432104030326
 في الحلة 6انشاء دور اطباء في المستشفيات عدد

والمحاويل
4910.10255.584

67,262,80026,905,12026,900,000الخضراء المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20121,900,000,00041,030,308انشاء دور اطباء مستشفى الحلة التعليمي متعدد الطوابق1352432104030326114

39,278,00015,711,20015,700,000االكتمال الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة12012602,000,000610,000انشاء دور االطباء مستشفى الشوملي عدد1362432104030326114

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع2,502,000,00041,640,308

247,875,96099,150,38499,100,000اطياف بابل للمقاوالت العامة المحدودة2013697,000,00065,935,730انشاء دار اطباء في مستشفى المحاويل1372432104030327114

1382432104040427105
صب + اليصال وعمل شبكة ماء  )خدمات دور واطئة الكلفة في الوردية خارج 

(الشوارع المحيطة 
274,800,540109,920,216109,900,000اتحاد االبراج للمقاوالت العامة المحدودة20121,485,000,000168,941,940

518,510,500207,404,200207,400,000الضياء المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20135,000,000,000316,291,405مشروع الماء الناقل- ايصال الماء الخام من شط الحلة 1392432104040713102

1402432104050406113
 ولمشروع F1تجهيز ونصب وفحص وتشغيل منظومات ازالة روائح لمحطة الرفع 

المعالجة في المعميرة
729,500,000291,800,000291,800,000لؤي كريم عمران وشركاؤه للمقاوالت العامة تضامنية20132,083,000,000610,000

1412432104050505114
تجهيز ونصب وفحص وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي للمستشفيات 

(2)عدد 
142,590,00057,036,00057,000,000المجموعة االسيوية لتكنلوجيا البناء والمياه20133,000,000,00056,324,350

1422432104070111111
/ القاسم بن العباس / جعفر بن الكاظم / سيد يحيى /النبي ايوب  )المراقد الدينية 

(الحماديات/ وقف المهدي / محمد بن الحسن 
440,647,172176,258,869176,200,000يد االبتكار للمقاوالت العامة المحدودة20122,556,000,000268,733,775

2432104070112
 في 7/  تأهيل ابنية ومراقد تابعة لدائرة االوقاف عدد

(القاسم ,االمام ,المدحتية ,الكفل ,المسيب ,الحلة )
4751.0770.584

74,237,85029,695,14029,600,000سنا العمارة للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00045,285,089بناية الحج والعمرة1432432104070112117

31,432,00012,572,80012,500,000بريق الذهب للمقاوالت العامة المحدودة2012422,200,00019,173,520في ناحية المدحتية (ع)تطوير الصحن الخارجي لمزار الحمزة الغربي 1442432104070112117

286,258,200114,503,280114,500,000هندسة النبع للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,000610,000(ع)بناء وترميم ارضية ومسقفات مرقد علي بن الحسين 1452432104070112117

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع2,922,200,00065,068,609

284,177,700113,671,080113,600,000بذرة الحق للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000610,000وتاهيل الواجهة (ع)بناء طابق ثاني لمرقد االمام القاسم 1462432104070116117

1472432104070120117

مقام + عون بن علي  )انشاء وتاهيل المراقد الدينية ومجمعات صحية اخرى 

االمام + سيد اسماعيل + شريفة بنت االمام الحسن + جعفر الطيار + الخضر  

(راشد 

260,616,000104,246,400104,200,000الفاو الهندسية العامة20132,000,000,000158,975,760

173,678,75069,471,50069,400,000ارناج للطاقة واالنشاءات والصناعة والتجارة الخارجية المحدودة20133,500,000,00029,530,000تسقيف صحن االمام القاسم مع تبديل ارضية الصحن الشريف1482432104070121117

105,944,48042,377,79242,300,000افاق الزين للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة20132,750,000,00064,626,133انشاء مجمعات صحية ودار ضيافة وتاهيل الحدائق ضمن مرقد االمام بكر1492432104070122117

33,768,00013,507,20013,500,000شهد الحضارة للمقاوالت العامة المحدودة2012415,000,000610,000قاعة منتدى ثقافي باسم مالك ياسين خضير في جرف الصخر1502432104080122119

3,381,181,8791,352,472,7521,352,400,000شركة نات للدعم واالسنادالمتحدة االمريكية201240,000,000,0002,062,520,946تاهيل احياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري1512432104090204105

188,914,80575,565,92275,500,000وادي اعكاب للمقاوالت العامة المحدودة2013500,000,000149,159,009انشاء جملون نموذجي للباعة المتجولين1522432104091612105

192,525,42777,010,17177,000,000تصاميم بغداد للمقاوالت العامة المحدودة20131,800,000,000117,440,510  الدبال و مشيمش4 م6/1914انشاء علوة مخضرات على القطعة المرقمة 1532432104091613105

102,982,00041,192,80041,100,000مجموعة الشاهين للمقاوالت العامة المحدودة2013700,000,000610,000 الدبال4 م6/887تكملة بناء اسواق على القطعة المرقمة 1542432104091616105

263,850,000105,540,000105,500,000بركات الكوثر للمقاوالت العامة المحدودة20131,200,000,00055,741,800انشاء بناية مذخر ادوية في مستشفى الحلة التعليمي1552432104110807114

967,700,000387,080,000387,000,000طاقة الموج للتجارة والمقاوالت العامة المحدودة20131,150,000,000610,000تجهيز مولدات متنقله وثابته بطاقات مختلفة للمجمعات والمشاريع1562432104120212104
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445,150,000178,060,000178,000,000االلفة للمقاوالت العامة المحدودة20106,000,000,00029,890,000شراء مواد انشائية1572432104120503115

30,000,00012,000,00012,000,000عباس هاشم حسن2012130,000,000610,000لتر للقرى5000لتر و10000شراء خزانات ماء سعة 1582432104120609104

2432104120611
محطات   ) تجهيز معدات تخصصية لمديرية صحة بابل  

(اجهزة طبية, اجهزة مفراس,معالجة للمياه الثقيلة 
1130025.584

1592432104120611114
مشروع تجهيز ونصب وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مستشفى 

مرجان
58,420,00023,368,00023,300,000السنايا للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,0001,380,000,000

1602432104120611114
ولمستشفى الهاشمية العام  (1)شراء اجهزة مفراس لمستشفى االسكندرية عدد 

(1)عدد
180,800,00072,320,00072,300,000البهجة للوكاالت التجارية المحدودة20124,000,000,000116,998,000

2,636,759,6251,054,703,8501,054,700,000بالدنا المتحدة لتجارة االدوية والمستلزمات الطبية20124,500,000,000610,000,000تجهيز وفحص وتنفيذ وتهيئة موقع وتشغيل اجهزة طبية1612432104120611114

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع10,500,000,0002,106,998,000

20081,057,500,000177,661,030تسديد حسابات المشاريع المنجزة والمحذوفة1622432104130312154
/          57500000االمة الناهضة للتدريب والتطوير والدعاية واالعالن 

                                                 321296997 Beijing 

jinruntaihe trade co.Itdالصينية 

378,796,997151,518,799151,500,000

196,649,97378,659,98978,600,000ارض دوكان للمقاوالت العامة المحدودة20132,675,000,000119,956,484انشاء بناية مختبرات لكلية طب االسنان1632432104130806102

799,900,000319,960,000319,900,000الفخار الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000810,978,000مشروع التحسس النائي لمراقبة المصادر المائية في محافظة بابل1642432104130906788

46,079,93418,431,97418,400,000سلم االيمان للمقاوالت العامة المحدودة20121,515,000,000610,000بنايتي حماية المنشأت1652432104131102127

52,499,25420,999,70220,900,000انكيدو للمقاوالت العامة المحدودة20081,361,355,52032,024,545انشاء بناية تخصيصية الى مديرية حماية المنشآت1662432104131104147

833,639,851333,455,940333,400,000الشهد الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20133,502,000,000610,000انشاء كراج اليات1672432104131307113

209,960,45683,984,18283,900,000سلم االيمان للمقاوالت العامة المحدودة20133,000,000,000610,000 الشرفة والهاشمية37م71/1665انشاء كراج وورشة على القطعة المرقمة 1682432104131310105

1692432104131312105
 14/148صب ارضية كراج البلدية وانشاء غرفة وصحيات على القطعة المرقمة 

 الجوبة واالصبيح26م
76,756,10030,702,44030,700,000اخالص بابل للمقاوالت العامة المحدودة2013250,000,00046,821,221

تجهيز ونصب العاب جاهزة للمتنزهات والمناطق الخضراء17024321041318101105
تكميلية 

2011
430,253,750172,101,500172,100,000المربع للمقاوالت العامة المحدودة3,000,000,0002,200,000,000

428,854,000171,541,600171,500,000لؤي كريم عمران وشركاؤه للمقاوالت العامة تضامنية20135,000,000,000136,252,650اكمال المرحلة الثانية لحدائق جنة الفردوس17124321041318103105

440,180,148176,072,059176,000,000الرميضاء للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة20105,989,771,000338,828,012ف لتغذية محطتي ابي غرق. ك33مع قابلوات  (أبراج)تنفيذ خط مزدوج 17224321021003151107

17334321041318104105
انشاء محطة ضخ مع خطوط نقل الماء الخام الرئيسية للحدائق والجزرات 

الوسطية في مدينة الحلة
210,000,00084,000,00084,000,000النجم الذهبي للمقاوالت العامة المحدودة201311,396,000,0005,700,000,000

17424321041318105105
 , 1/5823 في حي الحرية على القطعة المرقمة 2/ انشاء متنزه عدد 

 الجزيرة36م1/6746
78,241,70031,296,68031,200,000الطليعة المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة2013625,000,00031,552,494

17524321041318110105
 ابو 13م1/2734انشاء متنزه الحي الصناعي على جزء من القطعة المرقمة 

سديرة
143,300,00057,320,00057,300,000مجموعة الشاهين للمقاوالت العامة المحدودة20131,100,000,00029,280,000

89,079,50035,631,80035,600,000الغدير المتطورة للمقاوالت العامة المحدودة2013950,000,00054,338,495 الشاخة والعودة17 م10/811 , 10/264انشاء حدايق على القطعة المرقمة 17624321041318112105

17724321041318113105
 وفي حي الزهراء على 15/1074انشاء متنزهات في حي الحكيم على القطعة 

41/474 وفي حي الزهراء على القطعة 41/477القطعة 
105,448,86042,179,54442,100,000الوفاء الحرة للمقاوالت العامة المحدودة2013460,000,00050,754,172

24321021003152
, خطوط نقل , فك اختناقات ) تحسين الشبكات الكهربائية 

(المحاويل,المسيب,الهاشمية ,الحلة )في 5/عدد (محوالت
12100329.038

17824321021003152107
ك ف في ناحية المدحتية  ( 33/11)تجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل محطة متنقلة 

 ام في اي16سعة 
1,188,173,856475,269,542475,200,000السحاب للمقاوالت العامة المحدودة20123,100,000,0001,295,459,264

17924321021003152107
تجهيز وتنفيذ محوالت جديدة مع )فك اختناقات محوالت في عموم محافظة بابل 

(شبكاتها
1,675,966,133670,386,453670,300,000انوار الياسري العالمية للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة20124,000,000,0001,639,069,186
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18024321021003152107
ايصال التيار الكهربائي الى احياء سكنية وقرى غير منورة في المركز و عموم 

محافظة بابل
666,983,050266,793,220266,700,000السور االمين واالعالي الهندسية للمقاوالت العامة الهندسية20125,000,000,000299,952,860

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع12,100,000,0003,234,481,311

18124321041318115105
عمل سياج لحديقة المعمار مع المماشي وعمل مدرجات وجدار ساند للشريط 

 41م26/2088االخضر المحاذي للشارع العام على جزء من القطعة المرقمة 

الريفية وابو كصيب

125,552,80050,221,12050,200,000مروج العراق للمقاوالت العامة المحدودة2013360,000,00076,587,208

349,448,000139,779,200139,700,000الرضوان العامة2013950,000,000213,163,280 الشاخة والعودة17م 7/1165 , 8/487انشاء حدائق على القطعة المرقمة 18224321041318118105

31,680,00012,672,00012,600,000غدير الصحراء للمقاوالت العامة2013160,000,00019,324,800م1400عمل ممرات في متنزهات البلدية بطول 18324321041318121105

18424321041318122105
انشاء جزء من الحزام االخضر في حي العباس على جزء من القطعة المرقمة 

. ابو سميج 5 م25/482
212,812,46685,124,98685,100,000لوجين للمقاوالت العامة المحدودة2013635,000,000156,578,192

147,622,20059,048,88059,000,000رقي التقدم للمقاوالت العامة المحدودة2013750,000,00012,640,588 في حي الحسين وحي االمير5/ انشاء متنزهات عدد 18524321041318123105

18624321021003153107
تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية اليصال التيار الكهربائي الى 

احياء سكنية وقرى غير منورة ضمن قطاع توزيع كهرباء الحلة والفيحاء
1,835,746,709734,298,684734,200,000برج بابل للمقاوالت العامة المحدودة20132,800,000,0001,744,051,480

18724321041318124105
 وحديقة على القطعة المرقمة 176/4 , 270/4انشاء حدائق على القطع المرقمة 

 علكايه10 م662/3 , 428/3
39,883,95415,953,58215,900,000الوفاء الحرة للمقاوالت العامة المحدودة2013830,000,00024,329,212

156,104,36062,441,74462,400,000مجموعة الشاهين للمقاوالت العامة المحدودة20131,405,000,00070,638,830 هور حجاب5م1/663 العالك و 7 م 20/462انشاء حدائق على القطع المرقمة 18824321041318125105

18924321041318126105
 مهناوية وحديقة 11 م413/28 , 223/28انشاء حدائق على القطع المرقمة 

697/28  و  548/28على القطعة المرقمة 
119,160,90047,664,36047,600,000الوفاء الحرة للمقاوالت العامة المحدودة2013850,000,00072,688,149

34,552,00013,820,80013,800,000مجموعة الشاهين للمقاوالت العامة المحدودة2013250,000,00021,076,720 الدبال4 م6/1285انشاء متنزه على القطعة المرقمة19024321041318127105

19124321021003154107
تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية اليصال التيار الكهربائي الى 

احياء سكنية وقرى غير منورة ضمن دائرتي توزيع كهرباء ابي غرق والكفل
655,986,379262,394,552262,300,000شركة هضاب النجف للمقاوالت العامة المحدودة20132,570,000,00061,000,000

2432105010220

في عموم  (7)عدد /  تأهيل بناية الكليات والمعاهد التقنية 

-قضاء الهاشمية - قضاء المسيب -مركز الحلة  )المحافظة 

( قضاء المحاويل 

902130.584

67,581,60027,032,64027,000,000المهند العالمية للمقاوالت العامة المحدودة2006212,876,400610,000محطة وقود جامعة بابل1922432105010220102

366,963,770146,785,508146,700,000البناء المركزي للمقاوالت العامة المحدودة20071,055,403,800610,000جامعة بابل/  متر مكعب200انشاء مجمع ماء سعة 1932432105010220102

58,950,25023,580,10023,500,000الوسق للمقاوالت العامة المحدودة446,273,600610,000التكميليةالمعهد التقني المسيب/بناء النادي الطالبي 1942432105010220102

23,755,7739,502,3099,500,000شركة السالم العالمية للمقاوالت العامة المحدودة804,436,50021,344,243التكميليةالمسيب/ للكلية التقنية – بناء عمادة 1952432105010220102

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع2,518,990,30023,174,243

376,945,000150,778,000150,700,000جوهره بابل للمقاوالت العامة المحدودة5,454,649,200139,987,375التكميليةبناية قسم علم االرض التطبيقي في كلية العلوم جامعة بابل1962432105010221102

157,468,00062,987,20062,900,000الغريم للمقاوالت العامة المحدودة20122,000,000,000157,468,000تاهيل وصيانة مالعب كلية التربية الرياضية جامعة بابل1972432105010222102

46,151,10018,460,44018,400,000ام الحضارات للمقاوالت العامة المحدودة20131,000,000,00028,152,171المسيب/بناء كافتريا لالساتذة والطلبة لكلية الهندسة التقنية 1982432105010225102

26,035,30010,414,12010,400,000االكتمال الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة2013350,000,00015,881,533للطالب في معهد بابل التقني (2)انشاء مجاميع صحية عدد 1992432105010408102

313,780,800125,512,320125,500,000جوهره بابل للمقاوالت العامة المحدودة20131,750,000,000191,406,288بناية قسم الحاسبات واالنترنت في معهد بابل التقني2002432105020206102

20124321021003155107
تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية اليصال التيار الكهربائي الى 

احياء سكنية وقرى غير منورة ضمن قطاع  توزيع كهرباء المسيب
849,633,640339,853,456339,800,000الرميضاء للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة20131,770,000,000325,292,329

2432105030125
قضاء -مركز الحلة  ) (12)عدد /  صف 12 بناء مدرسة 

(قضاء المحاويل - قضاء الهاشمية - المسيب 
1642735.584

394,499,313157,799,725157,700,000الحداثة الهندسية وانشاءات البصرة للمقاوالت العامة20101,710,850,00061,000,000مركز الحلة/ صف بدل ثانوية غزة 12بناء ثانوية 2022432105030125101
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2016اخلطة االسستثمارية للمشاريع املستمرة حملافظة بابل لعام 

296,421,000118,568,400118,500,000الهديل الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20111,541,138,800610,000 صف بدل مدرسة الجزيرة االسكندرية12تصميم وبناء ثانوية 2032432105030125101

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع3,251,988,80061,610,000

10050568.084(3.2.1)تبطين الجداول مع الفروع جدول ضخ 2432101020223

20124,500,000,000457,500,000 كم15.5 مع الفروع بطول 1 من محطة ضخ رقم 3تبطين جدول ضخ 2042432101020223110
نور الوليد للمقاوالت العامة المحدودة وتنمية الشرق للمقاوالت العامة 

المحدودة
1,189,641,670475,856,668475,800,000

223,832,00089,532,80089,500,000المرفال للمقاوالت العامة المحدودة20123,800,000,000305,000,000كم12مع الفروع بطول  (2)من محطة ضخ  (2)تبطين جدول ضخ 2052432101020223110

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع8,300,000,000762,500,000

20624321021003156107
تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية اليصال التيار الكهربائي الى 

احياء سكنية وقرى غير منورة ضمن قطاع  توزيع كهرباء المحاويل
1,369,548,650547,819,460547,800,000برج بابل للمقاوالت العامة المحدودة20132,700,000,0001,443,015,665

2432105030214

بناء مدرسة  (1) صف عدد 18هدم واعادة بناء مدارس 

 (1) صف عدد 12هدم وبناء مدرسة  (2) صف عدد 12

 صف 6و بناء مدرسة  (10) صف عدد9و بناء مدرسة 

في قضاء الهاشمية (3)عدد 

180030.584

186,610,00074,644,00074,600,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة600,000,00080,479,472الوزارية صف قرية النويرية6بناء مدرسة 2072432105030214101

103,557,80041,423,12041,400,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة600,000,00083,468,472الوزارية صف ال حسن6بناء مدرسة 2082432105030214101

148,460,00059,384,00059,300,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة600,000,00082,553,472الوزارية صف العيساوية6بناء مدرسة 2092432105030214101

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع1,800,000,000246,501,415

21024321021003157107
تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية اليصال التيار الكهربائي الى 

احياء سكنية وقرى غير منورة ضمن قطاع  توزيع كهرباء الهاشمية
807,889,025323,155,610323,100,000برج بابل للمقاوالت العامة المحدودة20135,900,000,000492,812,305

20135,050,000,000262,923,920في عموم المحافظة (ف. ك11)تجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل خطوط جهد 21124321021003158107
برج بابل للمقاوالت العامة المحدودة وانشاءات الطاقة للمقاوالت 

العامة المحدودة
1,134,223,760453,689,504453,600,000

21224321021003159107
 كم في اماكن متفرقة 35بطول  (ف .  ك 11 )تجهيز وفحص وتنفيذ مغذي جهد 

لناحية الكفل
183,795,20073,518,08073,500,000لوجين للمقاوالت العامة المحدودة20131,050,000,00021,261,672

2432105060133
 في 1 وهدم وبناء روضة عدد 1بناء روضة اطفال عدد 

قضاء الهاشمية
160025.584

353,633,000141,453,200141,400,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة800,000,00064,044,852الوزارية صف حي االمير4هدم واعادة بناء روضة المدحتية 2132432105060133101

343,472,400137,388,960137,300,000صرح بابل للمقاوالت العامة المحدودة800,000,00064,295,806الوزارية صف حي التحدي الشوملي4بناء روضة 2142432105060133101

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع1,600,000,000128,340,657

355,046,472142,018,589142,000,000رمال بابل للمقاوالت العامة المحدودة2,000,000,000216,578,348الوزاريةبناء قسم تربية الهاشمية21524321050701126101

697,987,800279,195,120279,100,000الضيافة للمقاوالت العامة المحدودة4,000,000,000134,942,096الوزاريةبناء مركز فحص لالمتحانات العامة ضمن المخيم الكشفي الحلة21624321050701127101

244,813,41097,925,36497,900,000الغدير الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20131,000,000,00068,949,125ايصال الكهرباء الطوارئ للمشاريع والمجمعات21724321021003161104

213,554,75085,421,90085,400,000الينبوع االخضر للمقاوالت العامة المحدودة20132,000,000,000152,500,000اجور عمل فك اختناقات المحوالت مع تجهيز بقية الملحقات2182432102100419107

33,446,00013,378,40013,300,000قصر الرياحين للمقاوالت العامة المحدودة2013800,000,000610,000بناء اسيجة ومجاميع صحية لقضاءالمسيب21924321050702121101

58,000,00023,200,00023,200,000صقر الديار للتجارة العامة العالمية2008441,355,0000المسيب/ تجهيز اجهزة علمية لمختبرات المعهد التقني 2202432105120108102

65,538,00026,215,20026,200,000السالم العالمية للمقاوالت العامة المحدودة2007648,648,00039,978,180المسيب/ انشاء المختبرات العلمية الكلية التقنية المسيب 2212432105130816102
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399,612,500159,845,000159,800,000الطريق االمين للمقاوالت العامة المحدودة20131,750,000,000427,000,000تبطين نهر العمادية2222432101020224110

1,645,863,059658,345,224658,300,000تكنلوجيا المكائن للتجارة والوكاالت التجارية20122,000,000,000610,000تجهيز اليات تخصصية لمديرية توزيع كهرباء بابل2232432102120311107

417,956,928167,182,771167,100,000شركة الغدير الهندسية وروعة الوفاء للمقاوالت واالستثمارواالستثمار20132,450,000,000254,953,726تجهيز اليات تخصصية لمديرية توزيع كهرباء بابل2242432102120313107

2252432102120314107
شراء الية هياب حسب مواصفة مديرية توزيع كهرباء بابل تخصص الى ناحية 

الكفل
264,154,000105,661,600105,600,000روعة الوفاء للمقاوالت العامة المحدودة2013450,000,000249,025,180

2432102120514

 )في عموم المحافظة (8)عدد / تجهيز مواد كهربائية 

قضاء - قضاء الهاشمية -  قضاء المسيب - مركز الحلة 

(المحاويل 

5059865.584

1,510,941,318604,376,527604,300,000توديا اللبنانية للمقاوالت العامة والصناعات الكهربائة والميكانيكية20115,884,637,136793,000,000اجور عمل فك اختناقات المحوالت مع تجهيز بقية الملحقات2262432102120514107

2272432102120514107
عدد  (اي.في. ام31.5)سعة  (ف.ك11/33)تجهيز و فحص محوالت قدرة جهد 

(4)
224,250,00089,700,00089,700,000الفرقد للمقاوالت العامة المحدودة20113,834,960,000136,792,500

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع9,719,597,136929,792,500

2432102120605

في  (7)عدد / مشروع مستمر / تجهيز معدات  كهربائية 

قضاء - قضاء المسيب -مركز الحلة  )عموم المحافظة 

(قضاء المحاويل - الهاشمية 

26374.32218.637

00شركة التحدي العامة20108,000,000,000610,000تجهيز كيوسك متفرقة2282432102120605107

308,583,900123,433,560123,400,000لوجين للمقاوالت العامة المحدودة20102,000,000,000240,076,419اجور ومواد تنفيذ االعمال الكهربائية للقرى غير المنورة2292432102120605107

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع10,000,000,000240,686,419

2302432102130201107
مسح وتصميم وتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل مصدر تغذية محطة الوردية من 

(هوائي+ قابلو ) ك ف مزدوج 33محطة شرق الحلة 
474,559,340189,823,736189,800,000وادي حرير للمقاوالت العامة المحدودة20124,500,000,000534,106,130

20135,000,000,000457,500,000  الحلة وفروعه1/   لمحطة  اروائية رقم1/تبطين جدول ضخ2312432101020225110
بريق االمير للمقاوالت العامة المحدودة وشركة اضواء الباسم 

للمقاوالت العامة المحدودة
1,523,025,970609,210,388609,200,000

105,874,90042,349,96042,300,000 الشحرور للمقاوالت العامة المحدودة20131,000,000,00047,070,528انشاء قناطر متفرقة في المحافظة2322432101020316110

24321030113139

في  (126)عدد /  تبليط الطرق الريفية في المحافظة 

قضاء - قضاء المسيب -مركز الحلة  )عموم المحافظة 

(قضاء المحاويل - الهاشمية 

10658866.060

23,419,8449,367,9389,300,000غدير الصحراء للمقاوالت العامة2008256,628,650610,000ابي غرق/ كم1,75انشاء طريق الدسيمية الجنوبية طول 23324321030113139111

465,733,817186,293,527186,200,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20101,141,403,750284,097,628المشروع/ طريق سكيب العكير 23424321030113139111

18,632,8507,453,1407,400,000المرفال للمقاوالت العامة المحدودة2010296,234,000610,000االمام/ طريق قرية عمران الزنبور 23524321030113139111

200,597,70080,239,08080,200,000الشهد الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20111,250,000,00077,142,674طريق البوحسان23624321030113139111

91,509,60036,603,84036,600,000وادي الغري للمقاوالت العامة المحدودة20111,200,000,00055,820,856طريق المسافر زغير العنون البو عناد23724321030113139111

74,331,45029,732,58029,700,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة20111,400,000,0000طريق سيد ابراهيم23824321030113139111

131,014,50052,405,80052,400,000االنامل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة2011500,000,000610,000 كم2مويلحة - تبليط طريق المسعود 23924321030113139111

26,400,00010,560,00010,500,000صدى االدريسي للمقاوالت العامة المحدودة2011225,000,00016,104,000طريق ابو لوكه شيخ عبود كريم24024321030113139111
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2016اخلطة االسستثمارية للمشاريع املستمرة حملافظة بابل لعام 

46,142,88018,457,15218,400,000الطريق االمين للمقاوالت العامة المحدودة2011920,000,00028,146,852طريق البو مصطفى ـ24124321030113139111

32,551,00013,020,40013,000,000طيب النهرين للمقاوالت العامة1720111,250,000,000610,000طريق منطقة االرشايد شاخة 24224321030113139111

13,916,7505,566,7005,500,000طيب النهرين للمقاوالت العامة20111,000,000,000610,000 جبلة4طريق بريج شاخة 24324321030113139111

16,362,9116,545,1646,500,000بناء بابل للمقاوالت العامة المحدودة215,711,250610,000التكميليةحلة/  م 5م وبعرض 480تبليط طريق قرية الطينية بطول 24424321030113139111

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع9,654,977,650464,972,010

93,819,50037,527,80037,500,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20111,013,000,000610,000 تبليط طريق الجيالوية  سيد رزين24524321030113140111

24321030113142
 في       254/    تبليط الطرق الريفية في المحافظة عدد

(المحاويل,المسيب,الهاشمية,الحلة  )
174169.0839.844

161,699,00064,679,60064,600,000الطريق االمين للمقاوالت العامة المحدودة2012577,000,00098,636,390طريق البوحمير24624321030113142111

265,294,370106,117,748106,100,000الشحرور للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,000145,060,599الطريق البو بجري القديم24724321030113142111

71,698,54728,679,41928,600,000شبه الجزيرة للمقاوالت العامة المحدودة2012850,000,00043,736,114طريق عباس العبد/ طريق السادة والكريد 24824321030113142111

77,769,95131,107,98031,100,000وادي عكاب للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00047,439,670طريق الجواسم24924321030113142111

82,947,50033,179,00033,100,000االنامل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00050,597,975طريق الرفيعات25024321030113142111

9,829,0003,931,6003,900,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة2012200,000,000610,000طريق مدرسة ابو الفضل العباس االبتدائية25124321030113142111

22,497,8008,999,1208,900,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة2012250,000,000610,000"ع"طريق سيد احمد ابن الكاظم 25224321030113142111

253,440,000101,376,000101,300,000نسيم المحاويل للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00077,518,800طريق سيد اسماعيل25324321030113142111

264,104,076105,641,630105,600,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة2012868,000,00061,112,072كم1.7الهميسانية حسين السركال -  كم 1.5البوكروطة - السادة 25424321030113142111

344,333,136137,733,254137,700,000الوتد الهندسية المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20121,250,000,000210,043,213جزرة المشراكة25524321030113142111

280,130,500112,052,200112,000,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,00016,195,500مبزل بني حسن البو عشيبه كفل25624321030113142111

70,880,00028,352,00028,300,000التصاميم الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة2012625,000,00054,046,000البو كزار الشهابية/ طريق الملوية 25724321030113142111

116,639,00046,655,60046,600,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة2012250,000,00060,340,590البوكزار- الشهابية 25824321030113142111

60,063,89424,025,55824,000,000وادي عكاب للمقاوالت العامة المحدودة2012625,000,00036,638,975البوخليفة- البوسمادة 25924321030113142111

182,850,68873,140,27573,100,000قمة السحاب للمقاوالت العامة المحدودة2012310,000,000102,438,330تبليط طريق الكنونية26024321030113142111

20,150,1408,060,0568,000,000قلعة القاضي للمقاوالت العامة المحدودة2012237,500,000610,000طريق هاتف العوفي وتركي عزيز النايف26124321030113142111

26,873,26510,749,30610,700,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة2012488,000,00016,392,692محطة الوقود- البناكل 26224321030113142111

127,705,50051,082,20051,000,000الوهاج المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة2012250,000,00013,684,740عبد الكاظم حسن26324321030113142111

25,003,69710,001,47910,000,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,000610,000كمونية البوعشوش26424321030113142111

23,232,5009,293,0009,200,000الوفاء الحرة للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00014,171,825المضخات26524321030113142111

2,100,000840,000800,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة20121,375,000,000610,000طريق الجانب االيسر لجدول بني حسن26624321030113142111
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149,404,44059,761,77659,700,000الوهاج المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة2012750,000,000610,000قرية الناعور26724321030113142111

6,781,2792,712,5122,700,000كرم الفيحاء للمقاوالت العامة المحدودة2012420,000,000610,000 متر1500طريق الشيخ علي الصكب سدة الهندية 26824321030113142111

22,167,0008,866,8008,800,000تقنية االعمار للمقاوالت العامة المحدودة20121,200,000,00013,521,870طريق جفجافة  مدرسة الناصره قرية شيخ نعيم علوان وبني سعد26924321030113142111

2012625,000,00014,962,538شحيالت- طريق الكرجية 27024321030113142111
القصوان للمقاوالت والتجارة العامة والنقل العام والوكاالت التجارية 

والخدمات النفطية
139,749,93755,899,97555,800,000

62,850,00025,140,00025,100,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة2012875,000,00038,338,500طريق الحياويين27124321030113142111

42,119,50016,847,80016,800,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة2012687,500,000610,000طريق ال حميو27224321030113142111

198,771,48879,508,59579,500,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة2012975,000,000121,250,608طرق البصيره27324321030113142111

53,631,11021,452,44421,400,000الحجاز االهلية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000610,000طريق مدرسة العراق الموحد  القاسم27424321030113142111

102,355,83640,942,33440,900,000كيش للمقاوالت العامة المحدودة20121,425,000,000610,000طريق التمار وكاظم ال صالح والمركز جوذر27524321030113142111

98,311,70039,324,68039,300,000احمد دحام هليل للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00059,970,137طريق البوطينة وال شريدة وغالب عبادي وال عامر وأل حمدان27624321030113142111

286,848,325114,739,330114,700,000احمد دحام هليل للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,000610,000طريق بنات الحسن27724321030113142111

404,144,400161,657,760161,600,000االلفة للمقاوالت العامة المحدودة2012800,000,000185,528,084طريق قرية العايد27824321030113142111

72,129,40028,851,76028,800,000الكنانة للمقاوالت العامة المحدودة2012625,000,00022,974,369 كم2.5تبليط طريق هور العرب بطول 27924321030113142111

38,394,80015,357,92015,300,000الكنانة للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00023,420,828كم2تبليط طريق قرية المختار بطول 28024321030113142111

157,912,00063,164,80063,100,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,212,500,00032,291,773حولي (ع)طريق العلوية فطوم 28124321030113142111

79,875,00031,950,00031,900,000تقنية االعمار للمقاوالت العامة المحدودة2012750,000,00048,723,750طريق المغصوبة28224321030113142111

64,259,37525,703,75025,700,000هندسة الفرات للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,00086,171,269 المنصوري المحاويل18انشاء طريق عطية جاسم شهي قرية البدعة بزل 28324321030113142111

40,783,00016,313,20016,300,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00023,486,525طريق المصلخ الخربانة28424321030113142111

148,510,89059,404,35659,400,000الوفاء الحرة للمقاوالت العامة المحدودة2012650,000,00065,556,968 إلى مدرسة يوم الحرية6تبليط طريق منطقة بريج شاخه 28524321030113142111

283,521,500113,408,600113,400,000االنامل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة2012750,000,000610,000طريق قرية هاشم العجمي25624321030113142111

330,468,000132,187,200132,100,000خيرات الحجاز للمقاوالت العامة المحدودة2012831,000,000201,585,480طريق قرية الشوافع28724321030113142111

77,005,00030,802,00030,800,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة20121,000,000,00023,486,525طريق الخايسه28824321030113142111

52,509,08221,003,63321,000,000اتحاد االبراج للمقاوالت العامة المحدودة2012825,000,000610,000كم3.5صالح داغر بطول + طريق حلوان 28924321030113142111

28,806,55811,522,62311,500,000الطريق االمين للمقاوالت العامة المحدودة2012500,000,000610,000طريق مبزل  االصالح29024321030113142111

41,820,17516,728,07016,700,000اتحاد االبراج للمقاوالت العامة المحدودة2012505,000,00025,510,307طريق خليف الشرجي مع جسر29124321030113142111

525,675,000210,270,000210,200,000االفاق الجديدة للمقاوالت العامة المحدودة20125,049,000,000610,000صيانة وتأهيل طريق ربط الكفل بطريق نجف29224321030113142111

167,800,00067,120,00067,100,000الوهاج المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20125,291,612,000102,358,000اكساء  وانشاء طريق ابو الجاسم واوالد مسلم29324321030113142111

103,653,00041,461,20041,400,000وادي عكاب للمقاوالت العامة المحدودة2012467,000,00063,228,330ديوانية- تبليط الطريق الرابط بين جسر االبراهيمية وطريق حلة 29424321030113142111

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع43,869,112,0002,209,569,345
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204,836,40081,934,56081,900,000جبل كندة للمقاوالت العامة المحدودة20121,532,000,000124,950,204طريق الخواص قرية جبور وطريق السجاد29524321030113145111

551,140,320220,456,128220,400,000الوهاج المتحدة للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,000610,000 كم6راشد الخرميط في سدة الهندية - الناصرية - قرية السويفات 29624321030113148111

595,886,400238,354,560238,300,000خيرات الحجاز للمقاوالت العامة المحدودة20121,500,000,00086,216,424طريق الوطيفية29724321030113149111

230,000,00092,000,00092,000,000واحة الصقر للمقاوالت العامة المحدودة20121,250,000,000140,300,000طريق الحصين29824321030113159111

201,016,20080,406,48080,400,000االنامل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة20121,813,000,000610,000المحاويل (قرية ال معيدي وقرية عمية عاصي)انشاء طريق الشيتية 29924321030113163111

795,800,000610,000انشاء حديقة اما م مستشفى الهاشمية3002432104013018094105
شركة افق االرتقاء للمقاوالت العامة المحدودة واضواء الرقيم 

للمقاوالت العامة المحدودة
19,546,8307,818,7327,800,000

3012432103009002109105
تبليط شوارع باطوال واعراض مختلفة في حي العباس والغدير والحسين وحي 

20االسرى وحي المفقودين وشارع 
91,659,56036,663,82436,600,000االنامل الفضية للمقاوالت العامة المحدودة1,750,000,00055,912,332

594,595,639237,838,256237,800,000الرميضاء للمقاوالت والتجارة العامة المحدودة3,500,000,000261,000,000تأهيل الشبكات القديمة لالحياء والقرى الغير منورة3022432102010003160107

44,805,50017,922,20017,900,000الوهج الهندسية للمقاوالت العامة المحدودة1,750,000,000610,000-طريق العزاوية 3032432103001013142111

2,857,314,049,06290,067,155,95699,948,426,18539,979,370,47439,965,200,000مجموع المشاريع


